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 14.4.2019 מתאריך  01/2019 מס' תחבורה ותנועהישיבת וועדת 
 

  :נוכחים

 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר

 רמי סקליטר יו"ר הועדה

ס. ראש העיר ומ"מ יו"ר 

 הועדה

 נאור ירושלמי

 סמדר אהרוני סגנית ומ"מ ראש העיר

 שאול רומנו חבר מועצה

 בועז גמליאל מהנדס העיר

 ירון לוי מנהל אגף בטחון

 ריבה קליין מנהלת אגף החינוך

 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר

 ילנה מנהלת מחלקת תנועה

 כפיר פוני מנהל מחלקת הנוער

מנהל מחלקת איכות 

 הסביבה

 תומר רחמים

 אשכנזיתמיר  מנהל מחלקת היסעים

 מיכל רוטוויל אגף שירותים חברתיים

 מיכל נשיא אגף הנדסה

 שובל דרוויש יו"ר פרלמנט הנוער

 חופית עוזרת סגן ראש העיר

 איציק הפנר נציג ציבור

 ראובן בן דורי נציג ציבור

 שאול מאור נציג ציבור

 יוסי גופר נציג ציבור

 נמר לוי נציג ציבור

 בונדהיעקב  נציג ציבור

 

  :חסרים

 

 שם תפקיד

 שחר רובין חבר מועצה
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 :משתתפים

 

 שם תפקיד

 ירון עברון יועץ תנועה ותחבורה 

 ד"ר רוברט אסחאק יועץ ומתכנן תחבורה 

ראש אגף אינטגרציה 

ובקרה, חטיבת מהיר לעיר 

 נתיבי איילון 

 קין קרני עדי

 

 :על סדר יום

 

 נושא סד'

 דברי פתיחה ראש העיר 1

 חברת נתיבי איילון – הצעה לתוכנית תחבורה ציבורית חדשה 2

 רמי סקליטר - הוועדהדברי פתיחה יו"ר  3

 בועז גמליאל -סקירה של מהנדס העיר  4

 ירון עברון –הכרת תחבורה מתקדמת  5

 נדחה לפגישה הבאה – קב"ט עירוני ירון לוי –בטיחות וזהירות בדרכים  6

 

 בתחום התחבורה והתנועהראש העיר הציג את חזונו 
 

שיפור מערך התחבורה הציבורית בנס ציונה כיעד עירוני והתאמת תשתיות התנועה  •
 להתפתחות העיר:

 קווי האוטובוסים הפנימיים. -רה ארגון  •
 נתיב התחבורה הציבורית )נת"צ שמאלי( ברח' ויצמן.  •
לתנועת  בחינה לסגירת רח' ויצמן בקטע שבין רחוב בן גוריון עד לרחוב הבנים •

 כלי רכב פרט לתחבורה ציבורית.
 מערכת "טרנזיט מול" להזמנת מקום בשאטלים. -תחבורה מתקדמת  •
 42, כביש 423כביש  –חיבור לנתיבי תנועה בין עירוניים ממזרח וממערב  •

 

 :מהלך הדיון

 

 אחריות התייחסות נושא סד'

תוכנית קווי תחבורה ציבורית  1

 חדשה

בשיתוף המלצת נתיבי אילון תבחן 

 ציבור

מהנדס 

 העיר

סגירת רחוב ויצמן לתנועה  2

 ציבורית בלבד

יבוצע מחקר מעמיק לאופן ביצוע 

 בשיתוף ציבורהמהלך 

מהנדס 

 העיר

מהנדס לא תאושר בניה עד אשר ימצאו  לשכונות חדשות תחבורתי  מענה 3
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 אחריות התייחסות נושא סד'

פתרונות התחבורה הציבורית 

 לכניסה/ יציאה לשכונה.

 העיר

 ניהוליים יספקו כליםנתיבי אילון   4

 לבעלי תפקידים בעיריה 

 -תבחן הקמת פורום לעובדי העירייה 

שיבות של לות והחילהסביר את היע

 נסיעה בתחבורה הציבורית.

מהנדס 

 העיר

5 

 

אמצעי תחבורה אחרים, מהירים 

ויעלים יותר מהתחבורה הציבורית 

 עבור השכונות הדרומיות.

 -בחינת מערכת "טרנזיט מול" 

 באמצעות מיניבוסים. שירות

מהנדס 

 העיר

 

  הוועדה העלו שאלות וקיבלו התייחסות בנושאים כגון:חברי 
 נתיב תחבורה ציבורית תת קרקעי •
 מענה לשכונת יד אליעזר •
 תנועה מוגברת בבוקר לכיוון פארק המדע כמהווה סיכון לתלמידים  •
 תמרור תאורה אזהרתי במעברי חציה מסויימים  •
 מקבילחניות בניצב במקום  •
 נס ציונהלמהרכבת  שירות שאטל חינם •

 

 , אגף הנדסה: מיכל נשיאמהרש
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